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 جستارگشایی
رگول و عاار  اي بيماار  و    با طول عمر راب  همراهکيفيت  مولد و با ،سال  برخوردار  اي يندني

 خادمات  ها است. وضاعيت  که مسئوليت و توليت آن بر عهده دولتاست ناتواني، حقي همااني 

 کشاورها   اماا  بخش است، رضايت يياد  حدود تا يافته توسعه کشورها  در بهداشتي و درماني

 سيسات   ملاي،  رياز  بهداشات و درماان    برناماه  فقادان  رگي  اي مختلف ددي  توسعه به درحال

 ساه   بخاش بهداشات و درماان،    رلمادادکردن  اهميات  ک  و درمان و بهداشت خدمات مداناکار

 عميقي شكاف ،لحاظ و بدين دهند مي ررار بخش اين اختيار در را خود منابع و امكانات اي کمتر 

(. 34 :1389شاود )تقاوايي و شااهيوند ،     ماي  مشاهده پيشرفته و توسعه درحال بين کشورها 

انساان،  کاما  و جاامع   ساالمت   برشمردنرانون اساسي جمهور  اسالمي ايران ضمن محور  

 دولت را مكلف کرده اسات تاا تماامي    شناسد و نيايها  اساسي مي ايجملهبهداشت و درمان را 

افراد کشور بسيج کناد  سالمت تأمين، حفظ و ارتقا  سطح  برا خود را  ها  و ظرفيت امكانات

اي  يكاي  عناوان  باه  درماان  و بهداشات  ،با اين اوصاف (. ايران.ا.رانون اساسي ج 43و  3،29)اصول 

 با .دارد جامعه افراد تندرستي و سالمت در ا  کننده تعيين کشور، نقش اجتماعي مه  ها  بخش

 انساان،  ساالمت  درواراع  جامعاه،  اجتمااعي  -ارتصااد   ينادني  و بهداشات  متقاب  اثر به توجه

باه   خاود  عملكارد  با درماني و بهداشتي امور و شود مي محسوب ها دارايي ساير کنار درا    سرمايه

 ياا  بروي بيماار   دلي  به رفته ايدست سالمت کردن جايازين به يا ها انسان سالمت سطح افزايش

 ارائاه  شيوه مردم و سالمت ثروتشان، يا وسعت به توجه بدون کشورها همه پردايد. در مي حوادث

 و هاا  بهداشاتي   مرارگات  کننادنان  ارائاه  و است مهمي موضو  درماني و بهداشتي ها  مرارگت

کنناد )لطفاي و    ارائاه  را کيفاي  مرارگات  باادترين  موجاود،  منابع حيطه در تا تالشند در درماني

 (.23 :1391شعگاني، 

 هاا   ناوآور  عوام  اساسي توسعه و پيشرفت در جهان امروي، اهتمام باه تحقياق و   يكي اي 

. لاذا  و جواماع بشار  اسات    هاا  سايمانمشكالت  نتايج آن در ح  مسائ  و کارنير  بهعلمي و 

امر  ضرور  و اي محورهاا  اصالي توساعه ارتصااد ، اجتمااعي و فرهنااي تلقاي         ،تحقيقات

دنيا  امروي به حد  است که در اريياابي کارناماه علماي     اهميت پژوهش و تحقيق در. دشو مي

در عنوان يک عام  مها    بهمقادت تحقيقاتي و پژوهشي در محاف  علمي  ارائههر کشور، ميزان 

استفاده صرف اي  جا  بهتوانند  کشورها مي ،در سايه انجام تحقيق و پژوهش .شود نظر نرفته مي

 پايدارتوسعه  .(2 :1388قر  و همكاران، )اح ديشه بپردايندافكار دياران، خود به توليد عل  و ان

ارتصااد ، اجتمااعي، سياساي و فرهنااي را      ابعااد مختلاف  صاورت نساترده    در جهان امروي به

توساعه کاه باا مشاكالت و      وياژه در کشاورها  درحاال    ، باه دساتيابي باه توساعه   . نيرد دربرمي
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  را به خود اختصاا  داده اسات. ديماه    تر رو هستند، جايااه مه  ها  بيشتر  روبه محدوديت

است کاه تنهاا    اجتماعي يافتاي توسعهو  پيشرفته  فنّاوربرخوردار  اي دانش و  ،ني  به توسعه

شاود. تجاارب کشاورها      ا  کسا  ماي   ها  بنياد ، کاربرد  و توساعه  در سايه انجام پژوهش

بار  هاا و تحقيقاات    ژوهشنوناه پا   پيشرفته مؤيد اين مطل  است. اي طرفي مسئوليت انجام اين

 (.33 :1373)طيگي،  استها و مراکز تحقيقاتي هر کشور  دانشااه عهده

ها  کليد  تأثيرنذار در مسير  عنوان يكي اي بخش بهبهداشت و سالمت نيز  بخش پژوهشي

و  هاا  بيوتياک  آنتاي ، هاا  واکسان توسعه ابزارهاا  جدياد م ا     بوده و نتايج آن در توسعه مطرح 

لذا تحقيقاات   ،استنارلين مشهود  کنترل وبرا  درمان بيمار  و پيشاير  اي آن  ها کش حشره

در افزايش و توليد داناش بهداشاتي و    ويژه به ،با عنايت به اهميت پژوهشتوسعه است.  يربنا ي

جامعه سال  و توسعه کشورهاست، لازوم  و بقا  خود ضامن ايجاد  نوبه بهسالمت افراد جامعه که 

 .(48 :1385)کاظمي و همكاران،  استر اين امر کامالً مشهود د ريز  برنامه

 و انديشامندان  توجه هميشه مورد جوامع، راهگر  در اساسي اهداف اي يكي عنوان به توسعه

 ،شاود  بررساي ماي   بخاش  ياک  در ورتي توسعه. ساي پيشرفت بوده است و يمينه ارانذن سياست

توساعه در بخاش    هاا   و تعيين دريق شااخص  تگيين ابعاد. نيرد مي شك  يبخش توسعه مفهوم

 مطالعاات  ترکي  مغفول مانده است. انجام اين کار نيايمند تاکنونبهداشت و درمان  در پژوهش

راب  اجما  نزد خگرنان فان و ساپ     و مشترک هايي شاخص آوردن دست هب برا  توسعه جار 

وضعيت توسعه پاژوهش در   ثر برا  سنجشؤها  م دستيابي به شاخص منظور بهبند  آنها  رتگه

سنجش و  هايي که بتواند معرف وضعيت وارعي باشد، راب  بخش بهداشت و درمان است. شاخص

ا  را نيز در نظر بايرد. ايان موضاو  در تحقياق حاضار بررساي و       ارييابي باشد و توسعه منطقه

توساعه  هاا  کلياد  معارف     شاخص که است ايناصلي پژوهش  پرسششود.  نتايج آن ارائه مي

ابتدا جايااه پاژوهش در   ،پرسشبرا  پاسخ به اين  پژوهش در بخش بهداشت و درمان کدامند؟

ها  مطارح در ادبياات موجاود تحقياق      سپ  شاخص ،شود بخش بهداشت و درمان بررسي مي

با استفاده اي روش دلفاي فااي  و باا     وبند   دسته ،برا  توسعه پژوهش در اين بخش شناسايي

 شود. ها  اصلي شناسايي و معرفي مي حويه، شاخص نظر خگرنان اين

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 جایگاه پژوهش در بهداشت و درمان .1

 بايخواسات،  و علماي  تحقيقاات  تحقياق،  جساتجو،  معنا  به معين فارسي فرهنگ در پژوهش

 اراداماتي  مجموعاه  را پاژوهش ( 201 :1368) مصدق. شود مي تعريف داشتن خگر خگر، مؤاخذه،

 انجاام  مجااي   ياا  حقيقاي  جهاان  مشخصات اي بخشي يا رسمت کشف برا  که کند مي اطالق
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 اينكاه  اي اعا   ؛انجاماد  ماي  معاين  مسائ  يافتن به که منظمي ها  فعاليت با عموماً که نيرد مي

 1کلينجار  نظار  اي(. 217 :1391 رمضااني، ) اسات  هماراه  ،اسات  کاربرد  يا بنياد  آن، حاص 

 مارور  در انتقاد  و تجربي شده، کنترل يافته، نظام بررسي اي است عگارت پژوهش( 167 :1374)

با ناااهي   .دنشو مي هدايت فرضيه و نظريه وسيله به اه پديده اين بين احتمالي روابط که ها پديده

توان پژوهش را کليد توليد عل  و مگنا  پيشارفت و توساعه هار جامعاه      تر به پژوهش مي عميق

ناذاران و   امرويه دانشمندان، سياستکه   طور به(. 68 :1394رلمداد کرد )افشار  و همكاران، 

علماي و کشاف داناش     تحودتها  علمي منشأ  نيز پژوهشاران بر اين باورند که انجام پژوهش

 .(130 :1393آباد  و همكاران،  )بهمن جديد اسات

 باوده  توجاه  رابا   بسايار  اخيار  سال چند در نيز درمان و بهداشت بخش در پژوهش جايااه

 افازايش  اياران  در پزشاكي  علاوم  حاويه  در علماي  انتشاارات  اخيار  دهه دو در درمجمو . است

 هاا   جنگاه  در تار  مترراي  ا  جامعاه  باه  دارد رصد 2025 سال در ايران .است يافته توجهي راب 

 ايجااد  بار  تمرکاز  باا  و بهداشاتي  اساتانداردها   اي تار  يافتاه  توسعه سطحي به رسيدن با رفاهي

 و پاساخاويي  هاا،  سياسات  هاا   بخاش  تمام منطقه در سالمت نظام ترين عاددنه و مدتريناکار

 .(Nedjat et al, 2008: 171) يابد دست نوآور 

 در. اسات  داده صورت پژوهش اي مناسگي حمايت و ريز  برنامه ايران ،اهداف اين به توجه با

 ايجاد برا  ظرفيت افزايش هدف با ايران بهداشت علوم توسعه و نوآور  ملي طرح اي يمينه اين

 حويه اين مداران سياست توجه مورد اصلي سياست دو عنوان به دانش اشاعه و اشتراک تسهي  و

 آماويش  و درماان  بهداشات،  ويارت در فناور  و تحقيقات ويارت ،راستا اين در. برد نام توان مي

 پزشاكي  علاوم  هاا   دانشاااه  در هاا  سياست اين تحقق برا  مند نظام ها  برنامه توسعه پزشكي

 .(Larijani et al, 2009:13) است داده ررار مدنظر را کشور

 در وياژه  باه  ،پاژوهش  مناابع  در رشاد  نذشاته  دهه طول در پژوهش؛ اصلي ورود  عنوان به

 ،م اال  عناوان  به. نيرد ررار توجه مورد تواندمي اساسي ا  مؤلفه عنوان به درمان و بهداشت بخش

 2012 تا 2009 ها  سال بين کشور پزشكي علوم ها  دانشااه در علمي يئته اعضا  ک  تعداد

 تكميلاي  تحصايالت  دانشاجويان  ک  نسگت آن کنار در. است يافته يشافزا 11189 به 9548 اي

 هاا  ساال  ايان  باين  در را درصاد  15 اي بيش رشد ،پزشكي علوم دانشجويان ک  به پزشكي علوم

 (.Djalalinia et al, 2013:.60) است کرده تجربه

                                                                                                                                        
1. Kelinjer 
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 چاا   2پابماد  و آ  اس آ  در پزشاكي  مقالاه  300 حدود تنها کشور ک  در ،2000 سال در

 اسات  رسايده  مقالاه  4900 باه  2012 سال در و مقاله 3376 به 2007 سال در ميزان اين. شد

 اطالعااتي  ها  بانک در شده ايندک  مقادت ميزان(. 1394 فرهناي، انقالب عالي سند شورا )

 2007 ساال  در 63/0 باه  2000 ساال  در 0.1 اي علماي  يئات ه عضاو  هار  ايا  باه  المللاي  ينبا 

 ک  درصد 0.06 اي پزشكي يمينه در ايران المللي ينب مقادت تعداد همچنين. است يافته يشافزا

 فرهنااي،  انقاالب  عاالي  ساند شاورا   ) 2012 ساال  در درصد 18/0 به 2000 سال در مقادت

 ;Malekafzali et al, 2009: 48; Rostamigooran et al, 2013: 21)اسات  داشاته  ارتقا( 1394

Azizi, 2011: 206). 

برابار   پانج  باه  زدياک ن علماي  يئات ه اعضاا   باه  پژوهشاي  بودجاه  نساگت  دياار،  سو  اي

 بارا   درماان  و بهداشت تحقيقات بودجه اي درصد 40 حدود ،حاضر حال در. است يافته يشافزا

 دار اولويات  تحقيقااتي  طارح  برا  درصد 70 نيز مقدار اين اي که شود مي هزينه تحقيقاتي طرح

 بارآورد  پروژه 43 محقق صد هر در شده ي تصو ها  طرح نسگت ،2002 سال در .شود مي صرف

 يافتاه  يشافازا  محقاق  صاد  هر در پروژه 70 به 2010 سال در نسگت اين که يدرحال است، شده

 ايان (. 1394 فرهنااي،  انقالب عالي شورا ) دهد مي نشان را درصد  63 رشد  خود که است

 نتاايج  کشاور  ساطح  در پاژوهش  توسعه در کشور دانشااهي جامعه تالش دهد مي نشان آمارها

 در اياران  جاياااه  جهااني  بهداشات  ساايمان  همچناين . اسات  داشاته  دنگاال  به را توجهي راب 

 دکنا  ماي  بيناي  پايش  اناداي  چشا   ساند  باا  متناسا   را 2025 سال در سالمت حويه تحقيقات

(Larijani, 2009: 14). 

 مدارک و شواهد. نيست ايران کشور به محدود ،درمان و بهداشت بخش در پژوهش به توجه

 در ا  فزايناده  سارعت  باه  ساالمت  حويه در منتشرشده مقادت تعداد که دهند مي نشان موجود

 حادود  مايالد   2011 تا 1996 ها  سال  فاصله در که دهند مي نشان برآوردها. است رشد حال

. اناد  درآورده تحريار  رشاته  باه  را علماي  مقالاه  ميلياون  وپانج  يستب اي بيش نفر، ميليون پانزده

 مقالاه  ميلياون  دو اي بايش  ساادنه  که است شده برآورد ،باد دوره پاياني ها  سال در همچنين،

 شاام   را روي هار  در مقاله 5500 حدود در ررمي که است منشر شده نشريه هزار بيست توسط

 (.1104 :1393 رضاييان،) شود مي

با توجه به اهميت نقش پژوهش در توسعه بخش بهداشت و درمان، نگايد نسگت باه آن باي   

 اي. کناد  بااي   ملاي  توساعه  در مساتقي   نقشاي  تواند مي بخش اين توسعه چراکه توجهي شود؛

 اسات.  ساايماني  و بخاش  هار  عملكارد  اصالح برا سنجش اساس کليه اردامات  امرويه ،طرفي

                                                                                                                                        
2. ISI, PubMed 
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 بساتر . اسات  عل  کارنير  به و انتشار ترويج، توليد، فرانير ، شام  عل  چرخه ،ديار تعگير  به

 و هاا  برناماه  باياد  کاه  اسات  هاا  موريتأم و کالن پژوهشي راهگردها  کشور، در پژوهش اساسي

 رونادها   هاا   يافتاه  کاه  اسات  ايان  مه  موضو . شود تدوين آنها بر اساس ها، سياست سپ 

 عزياز ، ) نيارد  رارار  اريشيابي مورد پيامد و اثر ،دستاورد خروجي، حيطه سه در بايد پژوهشي

 کاه  شاود  مي انجام مؤثر شك  به ورتي نظارتي و اريشيابي هر نفت توان مي پ (. 206 :1389

 اختياار  در نيار   تصامي   و رضااوت  بارا   و تادوين  آن بارا   مناساگي  و درياق  هاا   شاخص

 آناهاناه  تا دهد مي اجايه ما به ها شاخصنير   اندايهو  تعيين ،دروارع. نيرد ررار نذاران سياست

 نيار   تصامي   و اصاالحات  بارا   هاا  فرصات  شناساايي  يندها،افر  بقا و ثگات مورد در بتواني 

 World) ي کنا  رضااوت  شاده  ياين تع رگ  اي معيار بر اساس اصالحات تطابق ميزان خصو  در

Bank, 2015). 

 هاا،  مقالاه  تعاداد  افازايش  انرچه که دهد نشان مي حويه اين در موجود ها  پژوهش بررسي

 خاوبي  ها  شاخص توانند مي ،يرتأث ي ضر دارا  ها  مجله در آنها انتشار و آنها به بيشتر ارجا 

 توسعه ،رشد در ييتنها به ها شاخص اين اما باشند، کشور در ها پژوهش کيفي و کمي بهگود برا 

 صاورت  هاا   پژوهش آيا که است اين پرسش حقيقت در .اثرنذار نيستند کشور مشكالت ح  و

 آياا  و اناد؟  شاده  ماردم  ساالمت  ارتقاا   يات درنها و خدمات ارائه در ديم تغيير به منجر نرفته

 و کشاور  پژوهشاي  نيايهاا   رفاع  در ا  شايساته  و مقتضاي  نحاو  باه  شاده  انجاام  هاا   پژوهش

 همكاران، و قر حا) شوند؟ مي نرفته کار به کالن ها  ساي  تصمي  و جامعه سالمت حال يندرع

 ناواهي  صادور  باا  ساالمت  ارتقا  در پزشكي ها  مقاله تأثيرنذار  کمي، مطالعات(. 7 :1388

 هاا   ساال  در ها سايمان ساير و  پزشكي آمويش و درمان بهداشت، ويارت نمسئود برخي توسط

 هاا   ارتگاط و سندساي   اشاعه دلي  به ه  آنها اي برخي که اند داده ررار بررسي مورد را نذشته

 .اند نگوده ثمربخش اخالري، و علمي چندان نه

 ی پژوهش در بخش بهداشت و درمانها شاخص .2
توجهي  بينسگت به آن بخش بهداشت و درمان نگايد توسعه نقش پژوهش در با توجه به اهميت 

امرويه برا  اصالح  ،د. اي طرفيداردر توسعه ملي  يتوسعه اين بخش نقش مستقيم چراکه ؛شود

عملكرد هر بخش و سايماني، سنجش، اساس کليه اردامات اصاالحي اسات. باه تعگيار  دياار      

کاارنير  علا  اسات. بساتر      انير  عل ، توليد عل ، ترويج عل ، انتشار و باه چرخه عل  شام  فر

سپ   ،ها برنامهها است که بايد  وريتمأاساسي پژوهش در کشور، راهگردها  پژوهشي کالن و م

 تدوين شود.  آنها بر اساسها،  سياست
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هاا  معارف    شااخص  عناوان  بهشاخص  26 ،عنوان نمونه در سند نقشه جامع علمي کشور به

 اي تكميلي تحصيالت دانشجويان توان به سه  جمله مي شود که اي آن توسعه پژوهش معرفي مي

 علماي  يئته اعضا  تعداد به المللي بين سطح در شده اي س نمايه مقادت دانشجويان، نسگت ک 

 :1388) ذاکرصالحيتحقيقات اشاره کرد. همچنين  ها  هزينه تأمين در غيردولتي بخش سه  و

يناد و  اشاخص مرتگط با بحث پاژوهش را باه ساه دساته دروناداد، فر      44( در پژوهش خود 58

ساه  اعتگاارات تحقيقااتي اي تولياد ناخاالص      توان به  جمله مي کند که اي آن برونداد تقسي  مي

حقيقاات  ، تعداد مراکز تتعداد مراکز تحقيقاتي فعال دارا  فعاليت اصلي تحقيق و توسعه، داخلي

 د.کراشاره  ها و دانشااه آياد اسالمي نشااهي، خصوصي و وابسته به دستااهدا

 عناوان  باه هاا اي آن   ي اي پاژوهش برخا شاخص ديار  اسات کاه    ،مياناين ارجا  به مقادت

 :Gordon, 1992: 28; Endler, 1977)کنناد  کليد  در بررسي کيفيت پژوهش ياد مي يشاخص

155; Buss, 1976: 145) .هاا،  ورود  کشاور  پاژوهش  به مند نظام نااه يک ( در1383) سلطاني 

کناد و   ماي  بررساي  و تعياين  را ملاي  در سطح پژوهش بر اثرنذار و مه  يندها افر و ها خروجي

 ها  علمي و همكار  سانير اطال  ها(، نظام همايش و )مجالت علمي مقادت مانندهايي  شاخص

 کند. المللي را مطرح مي بين پژوهشي

ياافتاي در بخاش پاژوهش     هايي را در جهت بررسي ميزان توساعه  جهاني نيز شاخصبانک 

 3،جي.د .پاي درصد سه  بودجه تحقياق و توساعه اي    توان به جمله مي کند که اي آن معرفي مي

و  ها  فني و تكنولوژيک تعداد مقادت در حويه، نفر ميليون يکمحققان و پژوهشاران در تعداد 

د )باناک جهااني، نازارش ساال     کراشاره  نفر ميليون يکتوسعه در هر و  تعداد تكنسين تحقيق

2015.) 

معيارها  پژوهش در بخش بهداشت و درمان را باه ساه دساته خروجاي،      عزيز همچنين 

ده کار شااخص کلياد  معرفاي      تعاداد دستاوردها و اثربخشي تقسي  نموده و برا  هر دسته 

ها و تعداد  توان به تعداد مقادت، نزارش ها  مورد نظر در اين پژوهش مي شاخص ايجملهاست. 

 (23: 1389، عزيز )د کراشاره  شده ثگتاختراعات 

هايي را در حويه پژوهش در اين بخش  ويارت بهداشت، درمان و آمويش پزشكي نيز شاخص

( 1) ناااره هاا در   ده است. ايان شااخص  کرها  ملي سالمت منظور  شناسايي و در سند شاخص

 (.1387 ها  ملي سالمت، نمايش داده شده است )شاخص

                                                                                                                                        
 Gross Domestic Product (GDP)- 3  
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شکی در حوزه زهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ شاخص -(1نگاره شماره )

 پژوهش در بخش بهداشت و درمان
 شاخص دسته

 رسيده با موضو  سالمت تعداد اختراعات و اکتشافات به ثگت عل  توليد

 پژوهشي در حويه سالمت -علمي تعداد مجالت توليد عل 

 المللي معتگر   بينها ااهيپاشده در  تعداد مقادت علوم پزشكي ايراني نمايه توليد عل 

 پژوهشي -داخلي علوم پزشكي دارا  رتگه علمي نشرياتدر  منتشرشدهتعداد مقادت  توليد عل 

 المللي معتگر   بينها ااهيپاشده در  تعداد نشريات علوم پزشكي ايراني نمايه توليد عل 

 توليد عل 
شده در  به ک  مقادت ايراني نمايه ISIشده در  نسگت مقادت علوم پزشكي ايراني نمايه

ISI 

 ور ( در حويه سالمتا  تحقيقاتي )عل  و فنها پارکتعداد  فيزيكي تحقيقات منابع

 فيزيكي تحقيقات منابع
  علوم پزشكي ها دانشااهور  در حويه سالمت مستقر در ا  عل  و فنها سامانهتعداد 
 کشور

 تعداد مراکز تحقيقاتي فعال در حويه سالمت فيزيكي تحقيقات منابع

 در حويه سالمت  فناورتعداد مراکز رشد واحدها   فيزيكي تحقيقات منابع

 اعتگار تحقيقات سالمت  منابع مالي و انساني تحقيقات

 تعداد پژوهشاران فعال در حويه سالمت تحقيقاتمنابع مالي و انساني 

 سرانه اعتگار تحقيق به پژوهشار منابع مالي و انساني تحقيقات

 GDPنسگت اعتگارات تحقيقات سالمت به  منابع مالي و انساني تحقيقات

 نسگت اعتگارات تحقيقات سالمت به اعتگارات تحقيقات کشور منابع مالي و انساني تحقيقات

 نسگت اعتگارات تحقيقات بهداشت و درمان به ک  اعتگارات بهداشت و درمان مالي و انساني تحقيقاتمنابع 

( عواملي را در راستا  پژوهش در بخاش بهداشات و درماان    259 :2011و همكاران ) 4پات 

دانناد.   کنند و آن را معيار  برا  سنجش ميزان اثربخشي پژوهش در اين بخش ماي  معرفي مي

هاا    ثيرات اجتمااعي پاژوهش، وجاود باايار بارا  پاژوهش      أر  در بخش پژوهش، تنذا سرمايه

هايي است کاه باه    شاخص ايجمله شده انجامها   ور  و کيفيت پژوهش ، نوآور ، بهرهشده انجام

در جهات اريياابي    شاده  انجاام   ين پاژوهش نخستکنند. آنها پژوهش خود با عنوان  آن اشاره مي

باه   اساتنادات  تعداد ها  خود را تعداد نشريات، کنند و در ادامه شاخص عملكرد پژوهش ياد مي

 کنفاران ،  تعاداد  ،نويساندني  ه   درجه چونهمها  کمتر معمولي  مقادت و همچنين شاخص

 کنند. دکترا معرفي مي تعداد دانشجويان پژوهش و بودجه اختراعات، تعداد

هاا   تعاداد  اي شااخص   ،با خگرنان اين حويه در اياران  نخستيندر مصاحگه  در اين تحقيق

 ند اي:ه عگارتها  توسعه در بخش پژوهش مطرح شد ک عنوان شاخص به

؛تجهيزات و يندهاافر ها، فرآورده برا  ملي استانداردها  ساي  پياده و تدوين ميزان 

؛پژوهش بخش در تخصصي و سريميني مناس  آمايش رعايت ميزان 

                                                                                                                                        
4. Patel 
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آماويش  و درماان  بهداشات،  ويارت باه  تحقيقاات  حاويه  در شاده  ارائه ها  پروپويال تعداد 

 ؛تفكيک به نهادها و ها ويارتخانه ساير و پزشكي

 در) هاا  ناماه  پايان ک  اي غيردولتي و دولتي ها  ارنان اي حمايت دارا  ها  نامه پايان سه 

 ؛(سالمت حويه

مقدار H-Index حاويه  در( )الملا   باين  عرصاه  در مقاادت  ارجاعاات  و اعتگار درجه) ملي 

 .(سالمت

هاا  مختلاف و    ها  کلياد  معارف توساعه پاژوهش در بخاش      توان شاخص مي درمجمو 

 د.کر( خالصه 2) ناارهبادخص در بخش بهداشت و درمان را در 

 های مؤثر بر توسعه پژوهش در بخش بهداشت و درمان شاخص -(2نگاره شماره )

ف
دی

ر
 

 منبع شاخص

1 
در  وراات تمااامو پژوهشااار  علمااي يئااتهتعاداد اعضااا   

 نفر جمعيت )در حويه سالمت( ميليون يک

 سند نقشه جامع علمي کشور
 (1387ها  ملي سالمت،  )شاخص

 (58 :1388)ذاکر صالحي،  ها  علمي تعداد انجمن 2

3 
ها  عضو شگكه آيمايشااهي و سهمي اي  تعداد آيمايشااه

 دارا  استاندارد هستندآنها که 
 مصاحگه

 (2015)بانک جهاني، نزارش سال  نفر ميليون يکتعداد تكنسين در تحقيق و توسعه در هر  4

5 
ها  عل  و فنااور  وابساته باه دانشاااه )در      تعداد پارک

 حويه سالمت(

 (12 :1385)ميرعرب رضي، 
 (1387ها  ملي سالمت،  )شاخص

6 
ساال ساابقه    3باا بايش اي    يانبن دانشها   تعداد شرکت
 فعاليت رسمي

 سند نقشه جامع علمي کشور

7 
، اساناد و مادارک علماي    هاا  ناماه  ياان پاها،  تعداد نزارش

 ها  دانشااه موجود در کتابخانه
 (1385 )ميرعرب رضي،

8 
تعداد مراکز تحقيقاتي فعال دارا  فعاليت اصالي تحقياق   

 و توسعه )در حويه سالمت(

 (58 :1388)ذاکر صالحي، 
 (1383)سلطاني، 
 (12 :1385)ميرعرب رضي، 

 (1387ها  ملي سالمت،  )شاخص

9 
هاا  معتگار    شاده در پاياااه   تعداد نشريات علماي نماياه  

 المللي )در حويه سالمت( داخلي و بين

 سند نقشه جامع علمي کشور
 (1387ها  ملي سالمت،  )شاخص

(Pate et al, 2011:259) 

10 
اي فرصاات  کننااده اسااتفاده علمااي يئااتهدرصااد اعضااا  

 مطالعاتي در سال به تفكيک مرتگه علمي
 (1385 )ميرعرب رضي،

11 

در   ا توسااعههااا  کاااربرد ، بنياااد  و   درصااد طاارح
هااا  علااوم پايااه، پزشااكي، علااوم انساااني، علااوم   حااويه

 هنر و معمار  ،دامپزشكي ،کشاوري 

 (58 :1388)ذاکر صالحي، 

 (1383)سلطاني،  (ITا  )ها  شگكهييرساختدسترسي به منابع دانشي و  12

13 
باارا    پسااادکترهااا  مطالعاااتي، تحقيقاااتي و  فرصاات

 دانشجويان
 (1385رضي، عرب يرم)

 (12 :1385)ميرعرب رضي،  ها سرانه دانشجويي فضا  کتابخانه 14

 (1385رضي،)ميرعرب سه  اعتگارات تحقيقات )سالمت و بهداشت و درماان( اي   15
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ف
دی

ر
 

 منبع شاخص

 (1387ها  ملي سالمت،  )شاخص توليد ناخالص داخلي

16 
ها  دولتاي   در دانشااه شده انجامميزان تطابق تحقيقات 

 برنامه توسعه کشور  ها هدف با
 (1385 )ميرعرب رضي،

17 
هااا   در دانشااااه شااده انجاااممياازان تطااابق تحقيقااات 

 برنامه توسعه کشور  ها باهدفغيردولتي 
 (12 :1385)ميرعرب رضي، 

18 
سااي  اساتانداردها  ملاي بارا      ميزان تادوين و پيااده  

 ها، فرآيندها و تجهيزاته فرآورد
 مصاحگه

19 
ميزان رعايت آماايش مناسا  ساريميني و تخصصاي در     

 بخش پژوهش
 مصاحگه

20 
پژوهشي در بخش سالمت و سه  آن اي  کرد ينههزميزان 
 پژوهشي کشور در بخش دولتي کرد ينههزک  

(Pate et al, 2011:259) 

21 
پژوهشي در بخش سالمت و سه  آن اي  کرد ينههزميزان 

 کرد پژوهشي کشور در بخش خصوصي ک  هزينه
(Pate et al, 2011:259) 

 (1383)سلطاني،  ميزان وجود و کارآمد  روانين مرتگط با مالكيت فكر  22

23 
رسايده باه تفكياک     تعداد اختراعات و اکتشافات به ثگات 

 سالمت( در حويه) المللي ينبملي و 

 سند نقشه جامع علمي کشور
 (58 :1388)ذاکر صالحي، 
 (12 :1385)مير عرب رضي، 

 (1387ها  ملي سالمت،  )شاخص

24 
هاا  پژوهشاي خاتماه يافتاه باه تفكياک در        طرحتعداد 
 ها و مراکز تحقيقاتي دانشااه

 (58 :1388)ذاکرصالحي، 

25 
مشارکتي در حويه ساالمت   المللي ينبها   تعداد پژوهش

 (نويسندني )ه 

 سند نقشه جامع علمي کشور
(Pate et al, 2011:259) 

26 

در حويه تحقيقات به ويارت  شده ارائهها   تعداد پروپويال
هاا و   بهداشت، درمان و آمويش پزشكي و ساير ويارتخاناه 

 نهادها به تفكيک

 مصاحگه

27 
توسااط اعضااا    شااده کساا تعااداد جااوايز پژوهشااي  

 ها  دولتي در دانشااه علمي يئته
 (12 :1385)ميرعرب رضي، 

28 
توسااط اعضااا    شااده کساا تعااداد جااوايز پژوهشااي  

 ها  غيردولتي در دانشااه علمي يئته
 (12 :1385)ميرعرب رضي، 

29 

)در  برنزارشاده هاا  علماي    تعداد سمينارها و کنفاران  
توسااط ( درکشااور و سااالمتحااويه بهداشاات و درمااان 

 ها  دولتي در سال دانشااه

 (1385 )ميرعرب رضي،
(Pate et al, 2011:259) 

30 

)در  برنزارشاده هاا  علماي    تعداد سمينارها و کنفاران  
توسااط  در کشااور (و سااالمتحااويه بهداشاات و درمااان 

 ها  غيردولتي در سال دانشااه

 (1385 )ميرعرب رضي،
(Pate et al, 2011:259) 

31 

 يافتهانتشاار شاده و   تخصصاي تاأليف  تعداد کت  علماي  
ها، مراکز تحقيقاتي و ناشران معتگر علماي   توسط دانشااه

 )در حويه سالمت(

 سند نقشه جامع علمي کشور
 (58 :1388)ذاکر صالحي، 
 (12 :1385)ميرعرب رضي، 

32 

در مجاالت   علماي  يئات هاعضا   شده چا تعداد مقادت 
شااده در  پژوهشااي داخلااي و مجااالت نمايااه   -علمااي
هاا    باه تفكياک دانشاااه    المللي ينبها  معتگر  فهرست

 دولتي و غيردولتي )در حويه سالمت(

 سند نقشه جامع علمي کشور
 (58 :1388صالحي،  )ذاکر
 (12 :1385عرب رضي،  )مير

 (2015)بانک جهاني، نزارش سال 
 (1383)سلطاني، 
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ف
دی

ر
 

 منبع شاخص

 (1387ها  ملي سالمت،  )شاخص

33 
حج  رراردادها  مشااوره و پژوهشاي صانعت باا مراکاز      

 در حويه سالمت(دانشااهي )تحقيقاتي و 

 سند نقشه جامع علمي کشور
 (58 :1388)ذاکر صالحي، 

34 
صاح  تأليف و ترجمه کتااب،   علمي يئتهدرصد اعضا  

 (علمي يئتهاي ک  اعضا  )مقادت علمي و پژوهشي 
 (12 :1385)ميرعرب رضي، 

35 

ها  دانشااهي منتهي باه تولياد فنااور      پژوهشدرصد 
ها  عماده تحصايلي    )در حويه سالمت( به تفكيک نروه

 ها  دولتي در دانشااه

 (12 :1385)ميرعرب رضي، 

36 

فنااور   ها  دانشااهي منتهي باه تولياد    درصد پژوهش
ها  عماده تحصايلي    در حويه سالمت( به تفكيک نروه)

 ها  غيردولتي در دانشااه

 (12 :1385)ميرعرب رضي، 

37 
ساه  اختراعاات دانشاااهي )در حاويه ساالمت( اي کاا       

 اختراعات داخلي به درصد

 (1383)سلطاني، 
(Pate et al, 2011:259) 

38 
هاا  دولتاي و    ها  دارا  حمايت اي ارناننامهسه  پايان

 )در حويه سالمت( ها نامه يانپااي ک   يردولتيغ
 مصاحگه

39 
ملي )درجه اعتگار و ارجاعات مقاادت در   H-Indexمقدار 

 المل ( )در حويه سالمت( عرصه بين
 مصاحگه

40 
هاا در حا     ميزان رضايت جامعه اي نقش علمي دانشاااه 
 مشكالت فني و تخصصي در حويه سالمت

 (12 :1385)ميرعرب رضي، 

 مياناين ارجا  به هر مقاله 41

 مصاحگه
 (1992)نوردن و همكاران، 

(Endler, 1977: 155) 

(Buss, 1976: 145) 

(Pate et al, 2011: 259) 

42 
ها  تحقيقااتي )در   اي ک  طرح علمي يئتهسه  اعضا  
 خاتمه يافته در سال حويه سالمت(

 (58 :1388)ذاکر صالحي، 

43 
هاا  تحصايالت تكميلاي     تعداد دانشجويان مرد در دوره

 بهداشت و درمان
(Pate et al, 2011:259) 

44 
هاا  تحصايالت تكميلاي     تعداد دانشاجويان ين در دوره 

 بهداشت و درمان
(Pate et al, 2011: 259) 

 بوده پيمايشي و توصيفي نو  اي تحقيق اين در استفاده مورد تحقيقي روش .روش پژوهش

 و اينترنات  ا ، جساتجو   کتابخاناه  مطالعاات  هاا   روش اي تحقياق  نظر  مگاني تنظي  برا  و

صاحگنظران حويه پژوهش بوده  ،جامعه آمار  اين پژوهش. است شده استفاده مقادت ها  پايااه

 آماار   اناد. نموناه   ها  مربوطه فعاليت کارده  ها و سايمان سال در دانشااه 3که حدار  به مدت 

 روش آنجاکاه  اي. اناد  شاده  ييشناساا خگره بوده که در اين حاويه   13شام   درمجمو  پژوهش،

 در سازايي  هبا  تاأثير  کاه  نمونه نخست نفر انتخاب برا  شد سعي است، برفي نلوله نير  نمونه

 يير استاندارها  منظور بدين. شود تعريف استانداردها حداک ر ،دارد نمونه بعد  اعضا  انتخاب

 حاويه  در خگاره  تجربه ميزان، دانشااهي تحصيالت :نرفت ررار مدنظر نخست نفر انتخاب برا 
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 اي اطالعاات  ناردآور   بارا  ، هاا  پژوهشاي مارتگط    فعاليات  تجربه، سال به پژوهش تخصصي

 مگااني  اي نيار   بهاره  باا  پرسشانامه،  طراحي در شد. استفاده ليكرت ا  نزينه هفت پرسشنامه

 باالقوه  عواما   ،تاداناسا  و صاحگنظران نظر اي استفاده و دتين و موجود در اسناد فارسي نظر 

 آن، رواياي  و اعتگاار  تعياين  اي پا   و مقادماتي  پرسشانامه  ابتادا  و شناسايي موضو  با مرتگط

 5فاي  دلفي روش به حاضر پژوهش در اطالعات وتحلي  يهتجز روش. شد تهيه نهايي پرسشنامه

 بوده است.

هاا    با توجه به ادبياات مرباوط باه حاويه     ،اوليه مطالعات انجام و ها داده آور  جمع اي پ 

است. پ  اي حذف  شده استخراجها  مرتگط  اي شاخصا   درمان مجموعه پژوهش و بهداشت و

ها  مرتگط با موضو  پژوهش شناسايي شد.  عنوان مجموعه شاخص شاخص به 74 ،موارد مشابه

 44هاا،   شااخص  مكارر  غرباال  اي هايي جدانانه و مكرر با تعداد  اي خگرنان و پا   در مصاحگه

عااملي کاه اي ناااه     44جاه باه مجماو     با تو .نرفت ررار تأييد اي طرف ايشان مورد نهايي عام 

ا  اي ناو  فااي  تنظاي  و جهات      ثر بوده اسات، پرسشانامه  ؤخگرنان در تحقق هدف پژوهش م

اي  پرسشانامه،  رواياي  تعياين  ها در اختيار تمامي خگرنان ررار داده شد. در غربال نهايي شاخص

 آلفاا   روش اي آيماون  پاياايي  تعياين  منظاور  بهشد.  استفاده محتوا( )اعتگار محتوا روايي روش

 کماک  به و ها پرسشنامه اي آمده دست به ها  داده اي استفاده با منظور استفاده شد. بدين کرونگاخ

 ضراي  آنجاکه اي محاسگه شد. کرونگاخ آلفا  روش اعتماد با ضري  ميزان SPSS  آمارافزار  نرم

 .باود  برخاوردار  ديم رابليت اعتمااد  اي بود، پرسشنامه 7/0تر اي  ( بزرگ83/0) آمده دست به آلفا 

 شد. استفاده دلفي فاي  فن اي عوام ، شناسايي صحت سنجش ديم به ذکر است برا 

هاا    اي شااخص  تعاداد   اند تا کرده تالش محققان حاضر، پژوهش در. های پژوهش یافته

 خگرناان،  باه  مراجعاه  اي پا   تا شناسايي مؤثر بر توسعه پژوهش در بخش بهداشت و درمان را

 حاد   تاا  را کاار  اين و کنند مراجعه خگرنان بهدوباره  شده اصالح متن با و سپ  اصالح را آنها

. شاود  حاصا   ،شاده  يطراحا  عقالني هاى نزاره هدربار خگرنان، نسگي اجما  نظر که دهد ادامه

ها در رال  دلفي فااي  باا طاي مراحا  ييار ماورد        ها  مورد نظر، مؤلفه برا  استخراج شاخص

 است: ررارنرفتهپاديش 

ا   نزيناه  بدين منظور اي ياک طياف هفات    .)خبرگان( 6آوری نظرات گروه تصمیم جمع

 شناختي استفاده کردي . اين طياف اي نزيناه کااماًل نامناسا  تاا نزيناه کااماًل        متغيرها  يبان

 د.شبند   مناس  رده

                                                                                                                                        
5. Fuzzy Delphi 

6. Disicsion Group 
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: برا  تگدي  متغيرها  کالمي به اعاداد  7تبدیل متغیرهای کالمی به اعداد فازی مثلثی

 د.ش( استفاده 1995) 8يوانو  کليرتوسط  شده ارائهفاي  م ل ي اي روش 

پرسشنامه پژوهش حاضر با هدف کس  نظرات خگرنان راجع به ميزان موافقت آنها با ابعااد  

 يانبن دانش وکار کس ها  خدمات  برا  ارييابي عملكرد شرکت شده يطراحها  مدل  و شاخص

کالمي نظير کامالً نامناسا ، نامناسا ، ...،    يرها متغصورت نرفته است، لذا خگرنان اي طريق 

 اند. دهکرمناس  رأ  خود را ابراي  مناس ، کامالً

که خصوصيات متفاوت افراد بر تعابير ذهني آنها نسگت به متغيرها  کيفي اثرنذار  اي آنجايي

اند.  پاسخ داده ها پرسشاست، لذا با تعريف دامنه متغيرها  کيفي، خگرنان با ذهنيت يكسان به 

( بياانار  3) ناااره . اناد  شده  يفتعرم ل ي  ( به شك  اعداد فاي 3) ناارهاين متغيرها با توجه به 

 متغيرها  کالمي و عدد فاي  م ل ي نظير آن است.

 اعداد فازی مثلثی متغیرهای کالمی -(3نگاره شماره )

 متغیر m,α,β) ) یمثلث فازی عدد

 کامالً مناس  (9،10،10)

 مناس  (7،9،10)

 تا حدود  مناس  (5،7،9)

 تأثير بي (3،5،7)

 تا حدود  نامناس  (1،3،5)

 نامناس  (0،1،3)

 کامالً نامناس  (0،0،0)

 است: شده داده( نمايش 1(، در شك  )3) ناارهدر  شده ارائهنمودار مربوط به اعداد فاي  

 تعریف متغیرهای زبانی -(1) شکل

 

 

 

 

 

 (63 :1392پيدايي و همكاران، )

                                                                                                                                        
7. Triangular Fuzzy Number 

8. Klir & Yuan 
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اعاداد فااي    (ترين و حداک ر مقادار   معمودً خگرنان نظريات خود را در رال  حدار ، ممكن

 دهند.   ارائه مي )م ل ي

Ai = ( a1
(i)

,a2
(i)

,a3
(i)

), i = 1,2,3,…,n  

 نير  ياناينم  ها فندهند. سپ  با استفاده اي  ا  را شك  مي فرد خگره دسته nها   پاسخ

نظار هار فارد خگاره اي ميااناين       فاي ، مياناين دسته )مياناين نظر خگرنان( و ميزان اختالف

شود. اين  و آنااه اين اطالعات برا  اخذ نظريات جديد به خگرنان ارسال مي شده محاسگهدسته 

 .تواند م گت، منفي يا تهي باشد اختالف مي

Aave= (m1,m2,m3) = (
1

𝑛
 ∑ 𝑎𝑛

𝑖=1 1
(i)

, 
1

𝑛
 ∑ 𝑎𝑛

𝑖=1 2
(i)

 , 
1

𝑛
 ∑ 𝑎𝑛

𝑖=1 3
(i)

) 

 بيناي  يشپا اي مرحله رگ ، ياک   آمده دست بهاطالعات  بر اساسدر مرحله بعد هر فرد خگره 

دهد و بدين ترتي  در صورت صالحديد، نظر پيشين خود را اصاالح   جديد يا نظر جديد ارائه مي

 د.کن مي

Ai = (b1
(i)

,bm
(i)

,b3
(i)

), i = 1,2,3,…,n 

 که يدرصورتکافي با ثگات شود.  اندايه بهيابد که مياناين دسته  يند تا يماني ادامه ميااين فر

( کمتار شاود،   2.0فاصله دو عدد فاي ( اي حد آستانه ک  )ما الً  (اختالف مياناين دو راند دلفي 

 شود. يند دلفي متورف مياو فر ثگات باکافي  اندايه به آمده دست بهمياناين اعداد 

نمودن عوام  نامناسا    غربال منظور بهرا  αنكته مه  در مورد حد آستانه: يک مقدار آستانه 

 کنند. انتخاب مي

 α ≥χشود انر  پذيرفته مي يرنذارتأثعام  

 α<χشود انر  پذيرفته نمي يرنذارتأثعام  

عاواملي  شود و بر رو  تعداد  نيرنده معين مي اساساً، مقدار آستانه با استنگاط ذهني تصمي 

خواهد نذاشت. هيچ راه ساده يا رانون کلي برا  تعيين مقدار مستقي  شوند، تأثير  که غربال مي

حاد آساتانه در نظار نرفتاه شاد       عناوان  باه  7آستانه وجود ندارد. در ايان پاژوهش نياز، عادد     

 (.88 :1392)سعدآباد ، 

بار   عاالوه  ياخصا انر شيند دلفي فاي  اي خگرنان خواسته شد افر نخست،همچنين در دور 

باه   ،تواناد معارف توساعه در بخاش پاژوهش باشاد       در نظر دارند که ماي  شده ارائهها   شاخص

شاخص اي طرف خگرنان باه   17تعداد  نخستند. پ  اي پايان دور کنها اضافه  مجموعه شاخص

 دلفا   فرانارد  انجاام  و آراء خگرناان  آورى جمع اي پ  ،ها اضافه شد. در پايان مجموعه شاخص

 .نرديد حاص  (4) نااره حاص  اي مرحله اول، دوم و سوم به شرح نتايج فايى
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 پس از اجرای روش دلفی فازی  ها شاخصنتایج ارزیابی  -(۴نگاره شماره )

 مرحله اول، دوم و سوم

ف
دی

ر
 

 گزاره

میانگین 
زدایی  فازی

شده دور 
 اول

میانگین 
زدایی  فازی

شده دور 
 دوم

میانگین 
زدایی  فازی

شده دور 
 سوم

نسبت 
میانگین 

دور دوم به 
 دور سوم

1 

ها  عل  و فناور  وابسته باه   تعداد پارک
هااا   دانشااااه )بااه تفكيااک در دانشااااه 

دولتاااااي و غيردولتاااااي، پزشاااااكي و 
 غيرپزشكي(

098/6 46/7 27/7 03/1 

2 
 3با بيش اي  يانبن دانشها   تعداد شرکت

 سال سابقه فعاليت رسمي
383/7 36/8 68/7 09/1 

3 
ساي  اساتانداردها   تدوين و پيادهميزان 

 يندها و تجهيزاتاها، فره ملي برا  فرآورد
226/5 09/6 81/5 05/1 

4 
در  شاده  ي تشاك ها  رضايي  تعداد پرونده

مراجع رضاايي در حاويه مالكيات فكار      
 )ساليانه(

518/6 54/4 84/4 94/0 

5 
تعااداد اختراعااات و اکتشااافات بااه ثگاات  

 رسيده در خارج اي کشور
682/6 87/5 64/6 88/0 

6 

هاا  پژوهشاي )دانشاجويي و     تعداد طرح
بااه ساااير   شااده ارائااهغياار دانشااجويي(  

هاا و نهادهاا مارتگط باا اهاداف       ويارتخانه
هاا )صانعت، کشااوري ،     ا  بخاش  توسعه

 خدمات(

795/2 74/3 07/4 92/0 

7 

المللاي و   تعداد جوايز پژوهشي )جوايز بين
داخلي اي رگي  خواريمي، شاهيد چماران   

 علمي يئتهتوسط اعضا   شده کس و...( 
 دولتيها   در دانشااه

473/3 37/2 67/2 89/0 

8 

المللاي و   تعداد جوايز پژوهشي )جوايز بين
داخلي اي رگي  خواريمي، شاهيد چماران   

 علمي يئتهتوسط اعضا   شده کس و...( 
 غيردولتيها   در دانشااه

473/3 15/2 21/2 97/0 

9 
هاا  علماي    تعداد سمينارها و کنفاران  

هاا    توسط دانشاااه  در کشور برنزارشده
 در سال دولتي

984/3 84/1 06/2 89/0 

10 

هاا  علماي    تعداد سمينارها و کنفاران  
هاا    توسط دانشاااه  در کشور برنزارشده
 در سال غيردولتي

 

154/4 45/2 70/2 91/0 

11 

ها  دانشااهي منتهاي باه    درصد پژوهش
يا محصول نهاايي   منتشرشدهتوليد نظريه 

هاا  عماده    تجار  شده به تفكيک ناروه 
 ها  غيردولتي تحصيلي در دانشااه

 

525/7 58/8 99/7 07/1 
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12 
ساااه  اختراعاااات دانشاااااهي اي کااا   

 اختراعات داخلي به درصد
084/6 29/5 17/6 86/0 

13 
هااا   در دوره مااردتعااداد دانشااجويان  
 تحصيالت تكميلي

728/4 63/3 24/3 12/1 

14 
هاااا   در دوره ين تعاااداد دانشاااجويان 
 تحصيالت تكميلي

728/4 55/3 53/3 00/1 

15 
المللاي   هاا  مشاترک باين    تعداد پژوهش

هااا و اعضااا   توسااط دانشااااه اخذشااده
 ها پژوهش ک  به علمي يئته

- 07/9 45/8 07/1 

16 
کاارد پااژوهش در مراکااز   مياازان هزينااه 

 بودجه پژوهش ک  بهتحقيقاتي 
- 11/9 27/8 10/1 

17 
ها  دارا  برند جهااني و   تعداد پژوهشااه

تعااداد  کاا  بااهمعتگاار در حااويه پااژوهش 
 ها پژوهشااه

- 10/8 95/8 90/0 

18 
تعااداد پورتااال منارصااات پژوهشااي )فاان 

 بايارها(
- 72/7 00/8 97/0 

19 

ساال   5ياا   3 ها  با بيش اي تعداد شرکت
ردن کا کردن بيماه ياا پر   سابقه )سابقه: رد

هاا    اظهارنامه مالياتي( مستقر در پاارک 
 عل  و فناور 

- 68/7 27/7 06/1 

20 
نسااگت تعااداد دانشااجويان تحصاايالت    

 دانشجويان ک  بهتكميلي 
- 82/4 57/4 05/1 

 04/1 27/7 55/7 - رتگه ايران در تعداد مقادت در منطقه 21

22 
ايران در تعداد مقادت در کشاورها   رتگه 

 جهان اسالم
- 67/5 38/6 89/0 

 98/0 68/7 55/7 - رتگه ايران در تعداد مقادت در جهان 23

24 
هاا   رتيه ايران در تعداد مقادت در حويه

 )به تفكيک( در منطقه دار يتاولو
- 00/8 99/7 00/1 

25 
هاا   رتيه ايران در تعداد مقادت در حويه

 )به تفكيک( در جهان اسالم دار يتاولو
- 00/8 99/7 00/1 

26 
هاا   ايران در تعداد مقادت در حويه رتگه
 )به تفكيک( در جهان دار يتاولو

- 00/8 99/7 00/1 

27 
هااا  کشااور موجااود در   تعااداد دانشااااه

 دانشااه برتر علمي جهان 100ليست 
- 77/6 84/7 86/0 

28 
در  هااا  کشااور موجااود تعااداد دانشااااه

دانشااااه برتاار علمااي جهااان  10ليساات 
 اسالم

- 55/6 98/6 94/0 

 91/0 03/6 48/5 - خارجي علمي يئتهتعداد اعضا   29

 90/0 17/6 57/5 - تعداد دانشجويان خارجي 30

31 
 علمي يئتهايراني که عضو  تادانتعداد اس
 ها  خارج اي کشور هستنددانشااه

- 11/8 67/7 06/1 

32 
)ياا   ياندانشاجو تعداد مقادت مشترک با 

 ( خارج اي کشورتاداناس
- 67/8 11/9 95/0 

 91/0 61/8 84/7 - ها  مرجع مليتعداد آيمايشااه 33

34 
 الملليها  مرجع بينتعداد آيمايشااه

 
- 84/7 46/8 93/0 
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35 
تعداد دانشجويان شاغ  در حاويه مارتگط   

 با رشته تحصيلي
- 06/5 59/5 90/0 

36 
ورات پژوهشاي در    تعداد دانشجويان تمام

 ها مقاطع تحصيالت تكميلي در دانشااه
- 11/8 49/8 95/0 

37 
هااا   سااه  درآماادها  ناشااي اي فناااور 

پيشااارفته ياااا محصاااودت دانشاااي اي   
 پي د  جي

- 10/8 49/8 95/0 

 95/0 11/9 67/8 - سرانه اعتگار پژوهش به پژوهشار 38

توان نفت نظرات خگرناان در   ها  دور دوم و سوم مي با توجه به نتايج باد و نسگت مياناين

شااخص اي حاد    34ها به اجما  رسيده است. در مجمو ، ميااناين تعاداد    مورد اهميت شاخص

ها  نهايي  شاخص شده انجامها   بيشتر بود. لذا با توجه به نتايج حاص  اي مجمو  نام 7آستانه 

 شود. ( ارائه مي5) ناارهيد خگرنان در مورد تأي

 یند دلفی فازیاخبرگان در فر دییتأی نهایی مورد ها شاخص -(5نگاره شماره )

ف
ردی

 

 گزاره

میانگین 
نظرات 
 خبرگان

 44/9 حج  رراردادها  مشاوره و پژوهشي صنعت با مراکز تحقيقاتي و دانشااهي 1

 13/9 المل ( ملي )درجه اعتگار و ارجاعات مقادت در عرصه بين H-Indexمقدار  2

 11/9 ( خارج اي کشورتادانتعداد مقادت مشترک با دانشجويان )يا اس 3

 11/9 سرانه اعتگار پژوهش به پژوهشار 4

 02/9 ساله 5مياناين ارجا  به هر مقاله در بايه  5

 95/8 ها تعداد پژوهشااه ک  بهها  دارا  برند جهاني و معتگر در حويه پژوهش  تعداد پژوهشااه 6

 68/8 تعداد مراکز تحقيقاتي غيردولتي فعال دارا  فعاليت اصلي تحقيق و توسعه 7

8 
المللي باا   ها  معتگر داخلي و بين شده در پايااه پژوهشي ايراني نمايه -تعداد نشريات علمي

IF  مناس 
68/8 

 61/8 ها  مرجع مليتعداد آيمايشااه 9

 58/8 نفر جمعيت ميليون يکدر  ورت تمامو پژوهشار  علمي يئتهتعداد اعضا   10

11 
يا محصول نهاايي تجاار     منتشرشدهها  دانشااهي منتهي به توليد نظريه  درصد پژوهش

 دولتيها   ها  عمده تحصيلي در دانشااه شده به تفكيک نروه
58/8 

 49/8 ها پژوهشي در مقاطع تحصيالت تكميلي در دانشااه ورت تمامتعداد دانشجويان  12

 49/8 پي د  جيها  پيشرفته يا محصودت دانشي اي  سه  درآمدها  ناشي اي فناور  13

 46/8 سه  اعتگارات تحقيقاتي اي توليد ناخالص داخلي 14

 46/8 الملليها  مرجع بينتعداد آيمايشااه 15

16 
 علماي  يئات ههاا و اعضاا     توسط دانشااه اخذشدهالمللي  ها  مشترک بين تعداد پژوهش

 ها پژوهش ک  به
45/8 

 36/8 ها ها  اطالعاتي در دسترس دانشااه متوسط تعداد پايااه 17

18 
پژوهشي داخلاي و مجاالت    -در مجالت علمي علمي يئتهاعضا   شده چا تعداد مقادت 

 المللي ها  معتگر بين فهرستشده در  نمايه
36/8 

 27/8 بودجه پژوهش ک  بهکرد پژوهش در مراکز تحقيقاتي  ميزان هزينه 19

 8 تعداد پرتال منارصات پژوهشي )فن بايارها( 20

21 
يا محصول نهاايي تجاار     منتشرشدهها  دانشااهي منتهي به توليد نظريه  درصد پژوهش

 ها  غيردولتي ها  عمده تحصيلي در دانشااه شده به تفكيک نروه
99/7 
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ف
ردی

 
 گزاره

میانگین 
نظرات 
 خبرگان

 

22 
)به تفكيک( در منطقه، جهان اساالم و   دار يتاولوها  ه ايران در تعداد مقادت در حويهگرت

 جهان
99/7 

 87/7 استاندارد هستندها  عضو شگكه آيمايشااهي و سهمي اي آنها که دارا   تعداد آيمايشااه 23

 84/7 دانشااه برتر علمي جهان 100ها  کشور موجود در ليست تعداد دانشااه 24

 77/7 المللي مشارکتي ها  بين تعداد و حج  )اي منظر مالي و تعداد( پژوهش 25

26 
 کا   باه بارا  دانشاجويان     پساادکتر هاا  مطالعااتي، تحقيقااتي و     نسگت تعداد فرصات 

 دانشجويان تحصيالت تكميلي
73/7 

 68/7 سال سابقه فعاليت رسمي 3با بيش اي  يانبن دانشها   تعداد شرکت 27

 67/7 ها  خارج اي کشور هستنددانشااه علمي يئتهايراني که عضو  تادانتعداد اس 28

29 
پژوهشي به تفكيک هر بخش )صنعت، کشاوري ، خدمات( و ساه  آن اي   کرد ينههزميزان 

 خصوصيکرد پژوهشي کشور در بخش  ک  هزينه
45/7 

 31/7 ها نامه ها  دولتي و غيردولتي اي ک  پايان ها  دارا  حمايت اي ارناننامهسه  پايان 30

31 
هاا  دولتاي و    دانشاااه ها  عل  و فناور  وابسته به دانشااه )باه تفكياک در    تعداد پارک

 غيردولتي، پزشكي و غيرپزشكي(
27/7 

32 
کاردن اظهارناماه    کردن بيمه يا پر سال سابقه )سابقه: رد 5يا  3ها  با بيش اي  تعداد شرکت

 ها  عل  و فناور  مالياتي( مستقر در پارک
27/7 

33 
)صنعت، کشاوري ، خدمات( و ساه  آن اي   پژوهشي به تفكيک هر بخش کرد ينههزميزان 

 دولتيکرد پژوهشي کشور در بخش  ک  هزينه
01/7 

34 
( در علماي  يئات هصاح  تأليف و ترجمه کتاب )اي ک  اعضاا    علمي يئتهدرصد اعضا  

 انتشارات معتگر دانشااهي
01/7 

 فرجام
بهداشت و درمان بر کسي پوشيده نيست.  ايجملهاهميت توسعه پژوهش در تمامي ابعاد توسعه 

. توساعه  باشاد  يما ها  توسعه و بهگاود آن بسايار حاائز اهميات      لذا توجه به آن و شناسايي راه

ناذار  در جهات    هايي کلياد  اسات کاه شناساايي و سياسات      پژوهش نيايمند تحقق شاخص

هش پ  اي شناسايي د. در اين پژوکنبه توسعه اين بخش بسيار کمک  تواند يم آنهادستيابي به 

عناوان   شااخص باه   34شااخص منتخا     74  مطارح در ادبياات اي مياان مجماو      ها شاخص

دار اي ناااه خگرناان مشاخص شادند. حجا  رراردادهاا  مشااوره و         ها  مه  و اولويت شاخص

ملي )درجه اعتگاار و ارجاعاات    H-Indexپژوهشي صنعت با مراکز تحقيقاتي و دانشااهي، مقدار 

( خارج اي کشاور و  تادانالمل (، تعداد مقادت مشترک با دانشجويان )يا اس مقادت در عرصه بين

باشند کاه در اداماه ساعي     ( مي5) ناارهسرانه اعتگار پژوهش به پژوهشار چهار شاخص نخست 

 تحقق هر يک پيشنهاد شود. منظور بهشود راهكارهايي  مي

توان اي ررار يير  را مي شده يانبساي  موفق چهار شاخص  پياده برا پيشنهاد  ها   سياست

 د:کرفهرست 

 :الف( حج  رراردادها  مشاوره و پژوهشي صنعت با مراکز تحقيقاتي و دانشااهي
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 ؛کاربرد  ها  نامه يانپاها  دانشااهي و تعريف  کردن پژوهش هدفمند

در دو نهاد صنعت و دانشااه و تنظي  راوانيني   کردن دفاتر ارتگاط صنعت و دانشااه اثربخش

 ؛برا  حمايت اي اين ارتگاط

 ؛المل ( ملي )درجه اعتگار و ارجاعات مقادت در عرصه بين H-Indexب( مقدار 

استانداردسااي  انتشاارات علماي داخلاي مطاابق باا        در جهت 9آ  آ استفاده اي شاخص د 

 ؛المللي استانداردها  بين

 ؛ارائه مقادت به يبان اناليسيتشويق محققان به 

 ؛( خارج اي کشورتادانج( تعداد مقادت مشترک با دانشجويان )يا اس

 ؛خارج اي کشور تاداننامه دانشجويان مقاطع تحصيالت تكميلي با مشاوره اس تعريف پايان

خارج اي کشاور و ايجااد ارتگااط     تادانها  مطالعاتي برا  شناخت بهتر اس حمايت اي فرصت

 ؛ها  مرتگط نامه ا برا  تعريف کار پژوهشي و پايانهبين آن

آشنايي محققان داخلاي و خاارجي و    هدف باالمللي  ها  بين برنزار  و شرکت در کنفران 

 ؛ها  مشترک تعريف پژوهش

 :د( سرانه اعتگار پژوهش به پژوهشار

 ؛ها  پژوهشي تأمين مالي فعاليت مينهي درکارنير  بخش خصوصي  تالش در جهت به

ها  تحقيقاتي بارا  صارف وارعاي بودجاه در اماور       کنترل و نظارت مؤثر و هدفمند بودجه

 .مسائ  رفاهيمصارف ديار نظير توسعه ساختمان و   جا بهپژوهش 

هاا  پاژوهش اي    تعيين مري بين پژوهش و فناور  يكي اي مشكالت اصلي شناسايي شاخص

هاا و   ها  آتي با شناسايي شاخص شود در پژوهش طرح شد. در پايان پيشنهاد مينااه خگرنان م

ها  ورود  اي سمت پژوهش به فناور  را مشاخص و   شاخص ،نو  کارکردها  مورد انتظار آنها

 مدلي ساختارمند در جهت درک ارتگاط اين دو ييرسيست  ارائه شود.

 منابع فارسی

ويارت ويرايش دوم، تهران:  ،های ملی سالمت شاخص ، (1387) ور  اطالعاتامرکز مديريت آمار و فن
  .بهداشت، درمان و آمويش پزشكي

مداخله برا  ارتقا  ترجماان داناش پاژوهش:    »(، 1388نجات ) و سحرناي ملكيکتايون احقر ، شراره، 
 :22، شاماره  3، دوره پردازی در علوم پزشکی نظریه، «علماي  هيئتاصالح روانين ارتقا  اعضا  

8-1. 
يند اتحليلي بر اصول اخالري در فر»(، 1394بختيارنصرآباد  )حسنعلي اسحاريان و يهرا افشار ، بهرام، 
 .67 -94: 18، شماره 5، سال فصلنامه اخالق، «ها  علوم تربيتي پژوهش

                                                                                                                                        
9. Digital Object Identifier (DOI) 
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 پژوهش در اخالق رعايت»(، 1393ورکي ) شعگاني بختيار و جعفرآباد  کالتهطاهره آباد ، سميه،  بهمن
 .129-152 :25شماره سال هفت ، ، فرهنگ راهبرد، «دکتر  ها  رساله

 اي متعاادل  انسااني  مناابع  ابعااد  شناساايي »(، 1392بارر  ) ور  و صابر پيلهناينين پيدايي، ميرمهرداد، 
 .53-69 :19، شماره 7، سال فرهنگی مدیریت مجله، «فاي  دلفي رويكرد با اسالم ديدناه

هاا    پراکنش خادمات بهداشاتي و درمااني در شهرساتان    »(، 1389شاهيوند  )احمد تقوايي، مسعود، 
 .33-54 :39، سال ده ، شماره فصلنامه رفاه اجتماعی، «ايران

پاژوهش در   هاا   سياستمحيط پژوهش در ايران و پيشنهاد اهداف و »(، 1388ذاکر صالحي، غالمرضا )
، پاانزده  ساال  ، در آموزش عاالی  ریزی برنامهفصلنامه پژوهش و ، «برنامه پنج  توسعه کشور

 .51-78 :3شماره 
مجله دانشگاه ، «تر در حويه سالمت اريش ضرورت ناارش مقادت علمي با»(، 1393رضاييان، محسن )

 .1103-1104: 11سيزده، شماره ، دوره علوم پزشکی رفسنجان
هاا  ديناي باا رويكارد      ابعااد مختلاف تحقياق و پاژوهش در آماويه     »(، 1391علاي )  رمضااني، حساين  

 .205-237: 10 ه، سال پنج ، شمارمطالعات قرآن و حدیث، «شناسي مفهوم
شناسايي و بررسي موانع کاار تيماي   »(، 1392طالقاني و آرمين نلچين )غالمرضا اصغر،  سعدآباد ، علي
 مادیریت  فصالنامه ، «فنااور  باا رويكارد فااي      و هاا  علا    محور و پارک ها  دانش در سايمان

.79-96: 3شماره  اول، سال ،یدولت های سازمان
 و پنجااه  مقاادت  مجموعاه ، «کشاور  نوآور  ملي نظام در فناور  و پژوهش»(، 1383سلطاني، بهزاد )

 .1-12، تحقيقاتي و علمي مراکز ها و دانشااه سا ؤر نشست يكمين
ریازی   پژوهش و برنامه، «نقش دانشااه و پژوهش در توسعه ملي»(، 1373الدين ) طگيگي، سيدجمال

 .21-50: 8و  7شماره  ،در آموزش عالی
و متابولیسام   ریاز  درونغادد    مجله، «ارتقا  علمي کشاور  ها  شاخص»(، 1389عزيز ، فريدون )

: 3دوايدها ، شاماره    دوره ،درماني شهيد بهشتي -دانشااه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،ایران
207-205. 

 .اميرکگيرتهران:  ،(جلد  شش) فارسی فرهنگ (، 1385) معين، محمد
(، 1385) محماود   کااظمي ملاک   و شايدا  خاادمي جواد ، پور بهنامناصر ، شيما، محمود  کاظمي ملک

و مدرسين دانشااه علوم پزشاكي نلساتان    علمي هيئتبرخي عوام  بر نارش اعضا   ثيرأميزان ت»
: 2شماره ، دوره دوم، مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان، «نسگت به پژوهش

51-47.   

و  شاريفي  پاشاا  نحس مترجمان ،، جلد اولرفتاری علوم درمبانی پژوهش  (،1393) ان .فردکلينجر، 
 .يند، تهران: آوا  نور نجفي جعفر

مطالعه  ا  منطقه توسعه بند  رتگه جهت تلفيقي مدلي ارائه»(، 1391لطفي، صديقه و مرتضي شعگاني )
، ساال  تحقیقات کاربردی علوم جغرافیاایی ، «ماينادران  استان درمان و بهداشت بخش مورد ؛

 .7-30: 28سيزده ، شماره 
 .مديريت کرمانسسه ؤ، کرمان: مای به روش تحقیق مقدمه(، 1368مصدق، محمدعلي )

http://www.ensani.ir/fa/18478/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/18478/magazine.aspx


 25      1395 يمستان/  پنجو / سال بيست هشتادويکشماره 

 منابع التین

Azizi, F. (2009), “Medical Education in the Islamic Republic of Iran: Three Decades 

of Success”, Iran J Public Health; Vol.38, No.1: 19-26 

Baltar, F & Ignasi B (2012), “Social Research 2.0: Virtual Snowball Sampling 

Method Using Facebook”, Internet Research, Vol.22. No.1: 57-74. 

Buss AR, (1976), “Evaluation of Canadian Psychology Departments Based Upon 

Citation and Publication Counts”, Canadian Psychological Review/ Psychologie 

Canadienne;Vol.17, No.4: 300-301. 

Djalalinia SH, Peykari N, Owlia P, Eftekhari MB, Habibi E, Falahat K, et al. (2013), 

“The analysis of Health Research System Evaluation in Medical Sciences 

Universities”, Iran J Public Health;Vol.42, No.1: 60–65. 

Endler NS, (1977), “Research Productivity and Scholarly Impact of Canadian 

Psychology Departments”,Canadian Psychological Review/Psychologie 

Canadienne;Vol.18, No.2: 152–168. 

Falahat K, Eftekhari M, Habibi E, Djalalinia Sh, Peykari N, Owlia P, Malekafzali H, 

Ghanei M, Mojarrab Sh. (2013), “Trend of Knowledge Production of Research 

Centers in the Field of Medical Sciences in Iran”, Iran J Public Health; 

Vol.42(Supple1): 55-59. 

Gordon RA, Vicari PJ (1997), “Eminence in Social Psychology: A Comparison of 

Textbook Citation, Social Sciences Citation Index, and Research Productivity 

Rankings”, Personality and Social Psychology Bulletin;23: 707–716. 

Klir, G.J. Yuan, B. (1995), Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications, 

New Jersey: Prentice. 

Larijani B, Majdzadeh R, Delavari AR, Rajabi F, Khatibzadeh S, Esmailzadeh H, et 

al. (2009), “Iran’s Health Innovation and Science Development Plan by 2025”, 

Iranian J Public Health;Vol.24, No.1: 13–16. 

Malekafzali H, Eftekhari MB, Peykari N, Gholami F Sadat, Djalalinia Sh, Owlia P, 

& et al. (2009), “Research Assessment of Iranian Medical Universities, an 

Experience from Developing Country”, Iran J Public Health; Vol.38, No.1:47-

49 

Nedjat S, Majdzadeh R, Gholami J, Qhorbani M, Nedjat S, Shokouhi M, et al. 

(2008), The Need to Revise Assessment Criteria of Academic Board Members: 



 ...ها  کليد  توسعه پژوهش با روش دلفي فاي  ايشيكاوا استخراج شاخص 26

Assessment of Research Based Knowledge Transfer in Tehran University of 

Medical Sciences. JMCIRI; Vol.26, No.2: 169-180. 

Patel VM, Ashrafian H, Ahmed K, Arora S, Jiwan S, Nicholson JK, et al. (2011), 

“How has Healthcare Research Performance been Assessed? A Systematic 

Review”, J R Soc Med;Vol.104, No.6:251–261. 

Rostamigooran N, Esmailzadeh H, Rajabi F, Majdzadeh R, Larijani B, Dastgerdi 

MV. (2013), “Health System Vision of Iran in 2025, Iranian Journal of Public 

Health”,Vol.42,Supple.1:18–22. 

World Bank. (2015), World Development Indicators, 

https://openknowledge.worldbank.org 

https://openknowledge.worldbank.org/

